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Abstract 

The purpose of this master thesis is to examine how people with immigrant backgrounds, who have 

experienced successful schooling in Sweden, talk about their schooling. 

The focus study is how these individuals talk about their schooling and foremost about their 

experiences from the preparatory class. 

The empirical data of the study consists of semi-structured interviews with seven people and the 

methodological approach for getting answers to the questions are discourse theory and a 

poststructuralist reading. 

The result of this study is that the informants share the same success factors in schooling: beeing met 

as individuals, with respect and encouraging attitude and as barely a member of the newcomer group. 

The informants share the experience that the preparatory class contribute to mental and physical 

segregation in relation to the rest of the school. 

The results also show us how certain arrangements in the schools make it difficult for students to 

integrate and almost impossible for the newly arrived pupils to make Swedish friends. 

Sammanfattning 

Syftet med denna magisteruppsats var att undersöka hur personer med invandrabakgrund som 

har erfarit en framgångsrik skolgång i Sverige talar om sina skolgång. Vilka hinder de har 

mött men även om resurser och strategier som de har mobiliserat för att uppnå en lyckad 

skolgång. Med framgångsrik skolgång menar jag att de ska ha gått färdigt gymnasieskolan 

och studerat/studerar på högskola/universitet. 

Fokus ligger i att undersöka hur dessa personer talar om sin skolgång, främst om vilka 

erfarenheter och minnen de har från förberedelseklassen när de var nyanlända elever, vilka 

framgångsfaktorer och hinder de har mött men även om resurser och strategier som de har 

mobiliserat för att uppnå en lyckad skolgång. Studiens empiri består av sju kvalitativa 

intervjuer med sju personer med utomeuropeisk bakgrund som har erfarit en framgångsrik 

skolgång i Sverige. Det metodologiska tillvägagångssättet som användes för att få svar på 

frågeställningarna är diskursteoretisk analysmetod av intervjuerna med en poststrukturalistisk 

läsning, som ett teoretiskt ramverk (se s. 17-23). Uppsatsens bidrag blir här att undersöka hur 

intervjupersonerna ger mening och talar om mötet med den svenska skolan då de var 

nyanlända elever, men även vilken mening de ger sin framgångsrika skolgång och vilka 

framgångsfaktorerna och hindren har varit. 
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Studiens resultat visar att förberedelseklassen uppstår i informanternas tal som den ovanliga 

klassen, en motsats till den ordinarie verksamheten som enligt informanterna står för den 

vanliga skolan.  Verksamheten i förberedelseklassen bidrar enligt studiens resultat till 

materiell, fysisk och mental segregation. Studiens resultat visar att framgångsfaktorerna hos 

informanterna har bestått av det som med den teoretiska läsningen kallats för de 

betydelsefulla möten, där informanterna trädde fram utanför föreställningarna om de som 

individer tillhörande kategorin nyanlända elever/elever med utomeuropeisk bakgrund. 

Strategierna som informanterna hade mobiliserat för att uppnå en framgångsrik skolgång var 

att de bland annat skaffat sig information om sina rättigheter som elever i den svenska skolan 

och att de har vägrat ojämlikhet och ställt krav på jämlikhet (se s.30). 

 Studiens resultat visar på hur föreställningar om nyanlända elever, som en kategori elever 

med utomeuropeisk bakgrund, träder tydligt fram i tre olika plan, rent fysiskt(genom den 

segregerade placeringen), organisatoriskt (i kontrollen av tid så att de får andra rasttider än 

övriga skolelever) och i förhållningssätt och sociala relationer genom att de genom denna 

kontroll vägras rätten till att skaffa sig svenska vänner, då det inte skapas några möjligheter 

till möten utanför den strama kontrollen. 

Studiens resultat visar på existensen av en tydlig diskurs som tar form i både materiell-/fysisk- 

och mentalsegregation av nyanlända elever, diskursen om den odugliga invandraren som bör 

segregeras från övriga fram till den är färdig förberedd inför inkludering i ordinarie 

skolverksamheten.  
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Inledning 
Den akademiska forskningen om nyanlända elever i Sverige är kraftigt 

underutvecklad på i stort sett samtliga relevanta punkter: policyanalyser på 

nationell nivå och på lokala nivåer, mottagningssystemets olika aspekter och 

dess effekter, samarbete mellan olika aktörer i och omkring skolan, 

kommunikationsflödet mellan aktörerna, undervisningens pedagogiska innehåll, 

betydelsen av olika organisatoriska modeller och klassrumspraktiker för barn i 

olika åldrar och med olika skolbakgrund, elevernas identitetsutveckling och 

faktorer (inom och utom skolan) som befrämjar de nyanländas akademiska 

karriärer, föräldrarnas förväntningar och inställning till barnens skolgång, och 

utvärdering av de lokalt tillämpade modellerna och nya pedagogiska 

angreppssätt (till exempel den interkulturella pedagogiken) (Bunar 2010:113). 

Denna studie berör några frågeområden som Bunar lyfter upp i Vetenskapsrådets rapport 

Nyanlända och lärande – en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan, 

men studiens fokus ligger i att undersöka hur personer med invandrarbakgrund som har erfarit 

en framgångsrik skolgång i Sverige talar om sin skolgång. Vilka hinder de har mött men även 

om resurser och strategier som de har mobiliserat för att uppnå en lyckad skolgång.  

Studiens disposition  
Uppsatsen är indelad i fyra delar. Första delen presenterar bakgrunden till problemområdet, en 

genomgång av tidigare forskningen och hur det påverkar valet av problemområde/syfte. 

Dessutom innefattar första delen en redogörelse för problemområdet, syftet och 

frågeställningarna. Andra delen beskriver tillvägagångssättet vid val av metodologiska och 

metodiska utgångspunkter. Den innefattar även en genomgång av hur intervjuresultaten 

bearbetades, presentation av informanterna samt en redogörelse för forskningsetiska 

överväganden som gjordes.  

I tredje delen presenteras en analys av empirin. Empirin presenteras i sin tur i olika teman, 

Talet om mötet med den svenska skolan, Talet om den betydelsefulla skolerfarenheten och 

Talet om svårigheter och hinder i skolan. I den fjärde och sista delen är Slutdiskussionen, i 

denna del ges en summerande diskussion om studiens resultat och egna reflektioner över de 

egna metodologiska och metodiska utgångspunkterna för uppsatsen.  
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 Bakgrund och tidigare forskning 

Under de senaste decennierna har det svenska samhället genomgått stora förändringar på 

grund av olika orsaker så som globalisering, migration och naturkatastrofer i andra världsdelar 

m.fl. Redan början på 1980-talet beskrevs Sverige som ett mångkulturellt land och det 

diskuterades inom olika utredningstexter huruvida undervisningen i skolorna borde präglas av 

den mångfald som präglade elevgrupperna. I det sammanhanget framfördes även en 

diskussion om betydelsen av en interkulturell undervisning (SOU 1983:57). Den akademiska 

och politiska diskursen i Sverige har koncentrerat sin fokus på invandrarnas svårigheter med 

att få fotfäste på den svenska arbetsmarknaden. Åtgärder har vidtagits men det har handlat om 

huruvida man kan underlätta för olika kategorier av vuxna invandrare att konkurrera på 

arbetsmarknaden eller verka som entreprenörer (Andersson, Hult & Osman 2006). 

Enligt rapporten (SCB 2012/13) Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 

2012/13, på uppdrag av Universitetskanslersämbetet visar att den svaga ställningen som 

vuxna med utomeuropeisk bakgrund har på den svenska arbetsmarknaden anses oftast vara en 

konsekvens av personernas avsaknad av olika resurser såsom språk, utbildning eller 

diskriminering. Statistiken i den tidigare nämnda rapporten om representation av 

högskolestudenter och doktorander med någon form av bakgrund i Afrika, Asien och 

Sydamerika vid samtliga svenska högskolor läsåret 2012/13 var chockerande låg, mycket 

lägre än vad den borde ligga på procentuellt när det analyseras utifrån en jämlikhetsdata. 

Rapporten visar att högskolenybörjare läsåret 2012/13 med bakgrund i Afrika var; 729 

studenter födda utomlands, 615 studenter födda i Sverige med två föräldrar födda utomlands 

(totalt 2% - procentsiffran borde egentligen ligga på 3-4%). Högskolenybörjare med bakgrund 

i Asien var; 1974 studenter födda utomlands, 2146 studenter födda i Sverige med två föräldrar 

födda utomlands (totalt 6 % - procentsiffran borde egentligen ligga på 13-15%) och 

nybörjarstudenter med bakgrund i Sydamerika var; 383 födda utomlands, 318 födda i Sverige 

med två föräldrar födda utomlands (totalt 1 % - procentsiffran borde egentligen ligga på 2-

3%). Doktorandnybörjare läsåret 2012/13 med bakgrund i Afrika var 11 födda utomlands, 2 

födda i Sverige med två föräldrar födda utomlands (totalt 0,7 % - procentsiffran borde 

egentligen ligga på 3-4%). Doktorandnybörjare med bakgrund i Asien var; 92 födda 

utomlands, 13 födda i Sverige med två föräldrar födda utomlands (totalt 5,6 % - 

procentsiffran borde egentligen ligga på 13-15%). Doktorandnybörjare med bakgrund i 

Sydamerika var; 22 födda utomlands, 2 födda i Sverige med två föräldrar födda utomlands 

(totalt 1,3 % - procentsiffran borde egentligen ligga på 2-3%). Observera att ett mycket stort 
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antal (uppemot hälften eller t o m fler) av de som är födda utomlands är så kallade 

gäststudenter och gästdoktorander, det vill säga att de enkom kom till Sverige för att studera 

och doktorera. Det mest anmärkningsvärda med denna nedslående statistik är det mycket låga 

antalet och den därigenom mycket låga andelen så kallade "andragenerations invandrare", och 

särskilt bland doktoranderna - totalt enbart 17 individer eller 0,5 % läsåret 2012/13. 

Huvudorsaken till siffrorna torde hittas i att en hög andel elever/studenter med bakgrund i 

Afrika, Asien och Sydamerika "slås ut" redan i grundskolan och i gymnasiet per årskull, och 

vilket i slutänden innebär att endast en mindre procentandel av dem till slut lyckas ta sig in på 

högskolan överhuvudtaget. Dessutom dominerar vissa ursprungsländer såsom Etiopien, Iran, 

Irak, Kina, Eritrea, Indien, Chile och Argentina vilket gör att underrepresentationen för vissa 

länder/regioner blir än mer extrem(Universitetskanslersämbetet och SCB 2012/13).   

Ett sätt att försöka förstå något som skulle kunna vara bakgrunden till problematiken som 

beskrivs ovan, var att studera olika policydokument och myndighetstexter, gällande talet om 

mottagandet av nyanlända elever till den svenska skolan och försöka förstå på vilket sätt det 

talades om nyanlända elevers mottagande till skolan samt dess skolprestation. Jag tog del av 

riktlinjer för mottagandet av nyanlända som finns i skolverket, Mål och riktlinjer för 

utbildningen av nyanlända elever i grundskolan, gymnasieskolan och därmed motsvarande 

skolformer (se bilaga.1).  

Jag tog även del av olika tjänsteskrivelser utfärdade av Utbildningsförvaltningen i Botkyrka 

kommun (se bilaga.1), för att se hur arbetet kring mottagandet av nyanlända elever till den 

svenska grundskolan, gymnasieskolan och därmed motsvarande skolformer sker på 

kommunalnivå. Fokus i läsningen låg vid att försöka studera talet kring mottagandet av 

nyanlända elever. Utdrag av texterna presenteras i Bilaga.2 & 3. Det visade sig att i de 

tidigare nämnda dokument var skoleleverna uppdelade i kategorier när de beskrevs, 

framförallt när det handlade om skolprestation och betyg. Elever med etnisk svensk bakgrund 

presenteras som helsvensk eller svensk bakgrund medan elever som har annan etnisk 

bakgrund än svensk presenteras som född i Sverige, både föräldrarna födda utomlands, född 

utomlands, direkt nyanlända elever, utrikesfödda elever, utlandsfödda m.fl. Etnisk tillhörighet 

och geografisk tillhörighet ansågs ha direkt inverkan på skolresultaten, samt föräldrarnas 

utbildnings nivå och utifrån de förutsättningarna argumenterades det för varför elever med 

annan etnisk bakgrund än svensk hade sämre skolresultat i jämförelse med elever med 

helsvensk bakgrund. Även elever med både föräldrarna födda utomlands men som är födda 
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och uppvuxna i Sverige och har gått nio årig grundskola i en svensk skola inkluderades i den 

kategorin som man menade hade sämre skolresultat (se Bilaga 2 & 3).  

Nihad Bunar i forskningsrapporten Nyanlända och lärandet (2010) en forskningsöversiktlig 

vetenskaplig rapport, om forskning om och inom nyanlända och lärande framförallt i Sverige 

men även internationellt redovisar för forskningen kring nyanlända elever i den svenska 

skolan i ett nationellt och internationellt perspektiv. Enligt honom har den tidigare 

forskningen om nyanlända elever och lärandet berört frågor om organisatoriska modeller, 

gränsdragningar mellan normalitet och avvikande, identiteter, maktordningar, föräldrarnas 

relationer med skolan, modersmålets ställning och användning, pedagogiska filosofier, liksom 

diskussionen kring ämnet svenska som andraspråk. Han menar att tidigare forskningens fokus 

har till stor del kretsar kring den språkpedagogiska aspekten i meningen inlärning av svenska 

och modersmålets ställning, samt kring den relationella aspekten och möten mellan olika 

kulturer. Men att forskningen i slutet av 2000-talet har börjat uppmärksamma andra områden 

som tar hänsyn till den rådande maktordningen i samhället, utan att reducera den komplexa 

frågan om makt, identiteter, relationer, diskriminering och mångfald till att försöka förstå hur 

de andra brukar göra(Bunar 2010: 112). Det framgår tydligt i rapporten hur olika kommuner 

och skolor i Sverige har olika uppfattningar om hur nyanlända elevers skolgång skall 

anordnas och organiseras. Det varierar mellan att eleverna för att börja med får gå på bas-, 

internationella-, förberedelse-klasser, IVIK, till att de slussas direkt in i ordinarieklassrum. 

Det saknas enligt honom enighet mellan de olika aktörerna i och omkring 

mottagningssystemet om tillvägagångssätt för hur nyanlända elevers skolgång bör se ut 

(Bunar 2010: 67). 

 

I studier som Gruber (2007) och Fridlund (2011) beskrivs det hur vuxna i skolan ser elever 

med invandrarbakgrund utifrån generaliserande föreställningar om hur gruppen förväntas 

vara, samt om invandrarelevernas förutsättningar och behov för att kunna lyckas i den 

svenska skolan. Studierna visar att kategorier som invandraelever och svenska elever är inte 

helt ovanliga att höra i den svenska skolans vardag och många gånger förknippas elevers 

bakgrund och härkomst till deras skolresultat och förutsättningar att lyckas i samhället, inte 

minst av lärare, rektorer, skolpolitiker och media. Kallstenius (2010) visar i sin studie att det 

finns i skolan en uppfattning om en viss svenskhet, att de elever som tycks sakna denna 

medelklassiga svenska referensram tolkas av skolpersonalen som att de innehar en generell 

frånvaro av social och kulturell kompetens (2010). Gruber (2007) kan med hennes studie 
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konstatera att etnicitet har kommit att bli en dimension som inte bara genomsyrar skolans 

vardag, utan hur skolan som institution väljer att beskriva sig själv. Att en skola med en stor 

andel invandrarelever antas per automatik ha extra behov av särskilda och resurskrävande 

problem. Till följd av detta uppstår enligt henne en spänning mellan en skolas behov av 

svenska elever som bidrar till upprätthållandet av dess goda rykte, samt invandrarelever för att 

förse skolan med behövda resurser. Lena Fridlund (2011) ställer i hennes studie frågan om hur 

lärare och skolledning motiverar undervisning i svenska som andraspråk och undervisningen i 

förberedelseklass. Fridlund undersöker detta i intervjuer, observationer och dokumentanalyser 

och finner att dessa undervisningsformer betraktas som, och att de oftast är, skilda från 

skolans övriga verksamhet. Studien visade att även om mångkultur och flerspråkighet formellt 

beskrevs som tillgång, så placerades de på skolnivå inom en avvikandediskurs, där de 

ursprungligen ses som problem. Den segregerade undervisningen ges enligt Fridlund 

legitimitet inom skolan utifrån antaganden om olika sätt att vara, skilda behov och skilda 

förutsättningar för lärande.  

Skowronski (2013) undersöker i sin avhandling den sociala skolsituationen för elever som har 

invandrat till Sverige under de fyra sista åren i grundskolan eller under gymnasiet. Hon lägger 

extra fokus på att undersöka den sociala interaktionen mellan elever, samt nyanlända elevers 

möjligheter till och hinder för att bli inkluderade i sociala gemenskaper på sina skolor samt 

elevernas sätt att hantera dessa möjligheter och hinder (Skowronski2013: 19). Hennes studie 

visade att många av de nyanlända elever som hon mötte i stor utsträckning lidit av ensamhet 

och blivit ”lämnade åt sig själva att sköta sitt sociala liv i skolan” (Skowronski 2013: 259). 

Det jag försöker förstå i denna studie genom informanternas tal om mötet med den svenska 

skolan är bl. a. hur mottagningssystemet i förberedelseklassen påverkade dem och om den har 

en positiv eller negativ effekt på dem. 

Problemformulering, Syfte och frågeställningar 

Synen på personer med utomeuropeisk bakgrund verkar vara en samhällelig diskurs som 

existerar på flera olika plan. Såsom jag redogjorde för i kapitlen Bakgrund och Tidigare 

forskning betraktas personer med utomeuropeisk bakgrund som en grupp människor som på 

ett eller annat sätt har svårigheter med att lyckas i skolan och arbetslivet. Skolforskningen, 

internationellt och i Sverige, har försökt komma med olika förklaringsmodeller men dessa 

verkar ha fokuserat på ett sociokulturellt perspektiv (Se exempelvis Crul & Vermeulen, 

2003). Det visade sig att föräldrarnas socioekonomiska ställning har en betydelse för barnens 
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utbildning, prestation och karriär. Denna forskning har dock inte kunnat förklara varför några 

barn från arbetarklassen eller familjer med utomeuropeisk bakgrund med lågt utbildning har 

lyckats i den svenska skolan. Därför är syftet med denna uppsats att, undersöka hur personer 

med utomeuropeisk bakgrund som har erfarit en framgångsrik skolgång i Sverige talar om 

mötet med den svenska skolan och sina skoltid, främst om vilka erfarenheter och minnen de 

har från förberedelseklassen när de var nyanlända elever. Vilka hinder de har mött men även 

om framgångsfaktorer, resurser och strategier som de har mobiliserat för att uppnå en lyckad 

skolgång. 

Med framgångsrik skolgång menar jag att de ska ha gått färdigt gymnasieskolan och 

studerat/studerar minst en kandidatexamen på högskola/universitet. 

Studiens frågeställningar är: 

1. Hur informanterna talar om mötet med den svenska skolan och sina skoltid? 

2. Vilka erfarenheter och minnen informanterna har från förberedelseklassen när de var 

nyanlända elever?   

3. Vilka framgångsfaktorer och hinder har informanterna mött och vilka resurser och 

strategier de har mobiliserat för att uppnå en framgångsrik skolkarriär?  
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Metodologiska och metodiska utgångspunkter och forskningsetik 

Med metodologi menas det forskarens förfaringssätt som används i undersökningens gång, 

men även studiens reliabilitet, validitet och urval inkluderas i metodologin. Med metod menas 

de verktyg och tillvägagångssätt som användes för att kunna uppnå syftet och svara på 

frågeställningarna (Åsberg 2001). 

Valet av metodologi i denna studie baseras på en kvalitativ forskningsstrategi. I den 

kvalitativa forskningsstrategin ligger tyngden och tonvikten vid djupet, vid orden, vid kvalitén 

snarare än kvantifiering (Bryman 2002).  Jag använder mig här av intervjun, som en kvalitativ 

metod och just semistrukturerade intervjuer. Då det i den kvalitativa forskningsstrategin söks 

djup i förståelsen av frågeställningarna, ses den semistrukturerade intervjun som bäst lämpad 

metod eftersom den rör sig i olika riktningar. Denna egenskap tycks kunna synliggöra för 

forskaren hur intervjupersonen uppfattar och förstår frågeställningarna, samtidigt som det åt 

ena sidan kan uppfattas vara fördelaktigt i den kvalitativa undersökningen, kan det åt andra 

sidan ses som någon form av störning som bör undvikas i den kvantitativa undersökningen, då 

forskaren strävar efter exakta svar på frågeställningarna. I den kvalitativa undersökningen är 

man mer intresserad av djup än beredd då målet är att förstå och tolka, därför ställs det öppna 

frågor som exempelvis börjar med vad, hur och varför, Ja-nej frågor bör undvikas så mycket 

som möjligt och även riktade frågor. I insamlingen av intervjumaterialet gjorde jag 

semistrukturerade intervjuer då behövde jag inte följa intervjuguiden punktligt utan, kunde 

ställa följdfrågor och röra mig omkring ämnet (Bryman 2008: 412-413). I utläsningen av 

intervjuresultaten användes diskursteori som teori och metod. En utförlig redogörelse för 

diskursteori följer under rubriken Analytiskt förhållningssätt och teoretisk ram (s.18-21).  

Urval 

Eftersom denna studie är av en kvalitativ karaktär så är syftet framför allt att förstå och kunna 

göra djupare tolkning och analys, än att generalisera och uppnå representativa resultat 

(Bryman 2008: 433). Jag har intervjuat sju personer med utomeuropeisk bakgrund, med 

avslutad skolgång, alla utom en har avklarad högskoleutbildning kandidat/master och arbetar 

med det som de har utbildat sig för. När det gäller val av intervjupersonerna har jag delvis fått 

hjälp av nyckelpersoner i form av tidigare kollegor som i dagsläget arbetar inom olika 

sammanhang där de möter människor med utomeuropeisk bakgrund och en av informanterna 

är en tidigare kurskamrat i lärarutbildningen.  En närmare presentation av intervjupersonerna 

följer nedan och fler detaljer finns i bilaga 4. Intervjupersoner tillhör den målgrupp som är 
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extremt underrepresenterad i statistiken bland högskolenybörjare år 12/13. De har invandrat 

från Somalia, Syrien, Kurdistan och Turkiet under 1990-talet och 2000-talet.  

Metodproblematik 

Hur mycket tillgång forskaren kan få till informanternas livsvärld, situation och uppfattningar 

är beroende av forskarens förkunskaper om det fenomen som studeras, men även 

informanternas tillgänglighet. Att som forskare ha personlig anknytning till 

forskningsområdet kan bidra till en djupare förståelse av det fenomen som studeras men kan 

även medföra en allt för stark personlig involvering. Därför har en personlig anknytning till 

forskningsområdet både för och nackdelar. Forskarens tolkningar kan påverkas av den 

känslomässiga närheten till det som studeras, men den kan även ge forskaren tillgång till 

annars svårtillgänglig information (Dalen 2008: 12).    

Min egen invandrarbakgrund, att ha gått i en förberedelseklass i början av min vistelsetid i 

Sverige och att ha erfarit en framgångsrik skolgång i Sverige, utgör en känslomässig närhet 

till informanterna, vilket jag ser som en möjlighet och stärkande faktor då jag har en 

erfarenhet och förförståelse av vad det innebär att vara nyanländ i Sverige och gå på 

förberedelseklass men jag är även medveten om att det kan påverka mina tolkningar av det 

empiriska materialet. Att hitta en balans mellan närhet och distans till fältet är bland de 

vanligaste dilemman i kvalitativa studier, framförallt när människor berättar om svåra och 

sorgliga händelser (Dalen 2008:17). I mitt fall låg den stora utmaningen i att behålla min 

identitet som medlem av den utforskade gruppen, samtidigt som jag försökte distansera mig 

från informanterna så pass mycket att jag skulle kunna beskriva och tolka deras berättelser. En 

annan utmaning som jag försökte hantera var min egen position i samtalet. Den formella 

makten under samtalet har mestadels legat hos mig som student, då jag ställde frågor till 

informanterna om dem och de besvarade frågorna i sin tur. Men för att hantera detta såg jag 

till att informanterna är välinformerade om sina rättigheter som informanter under samtalet 

(se s.17).  

Bakgrund om intervjupersonerna 

Alla mina intervjupersoner har genomgått samma mottagningssystem, dvs. att alla har först 

när de var nyanlända hamnat i en förberedelseklass, läst bara svenska under ca.6 månaders tid 

för att sedan slussas in deltid till ett ordinarieklassrum, där de har läst ämnena svenska, 

engelska, matematik och datakunskap i förberedelseklass och ämnen som idrott, slöjd och 



16 
 

hemkunskap tillsammans med ordinarieklassrummet som de så småningom skulle slussas helt 

och hållet till. 

Presentation av intervjupersonerna 

Här följer en kort presentation av intervjupersonerna som deltog i denna undersökning. På 

grund av utrymmesskäl har jag valt att göra en presentation av dem i tabellform. För en längre 

presentation av intervjupersonerna hänvisas till bilaga 4. 

Namn 

(Kön) 

Födelseland 

(hemspråk) 

Övriga språk vid 

ankomst till 

Sverige. 

Ålder vid ankomst  

till Sverige. 

Ålder och datum  

vid intervjun. 

Skolnivå vid 

intervjun.  

Skolkarriär innan 

ankomst till 

Sverige.  

Murad 

(Man) 

Syrien 

(Arabiska) engelska 

15 år 28 år 

2014-11-28 

Byggingenjör Mellanstadiet  

Faiza 

(Kvinna) 

Somalia 

(Somaliska) lite 

arabiska. 

7 år 30 år 

2014-11-27 

Biomedicinanalytiker Ingen  

Yahya 

(Man) 

Syrien 

(Arabiska) engelska 

12 år 25 år 

2014-11-28 

Civilingenjör i 

farkostteknik  

Lågstadiet  

Abdi 

(Man) 

Somalia 

(Somaliska) 

12 år 34 år 

2014-11-24 

Socialpedagog Ingen 

Lamis 

(Kvinna) 

Turkiet  

(Kurdiska) turkiska 

19 år 30 år 

2014-12-01 

Grundskolelärare Avslutat 

gymnasieutbildning 

Zaniar 

(Man) 

Kurdistan 

(Kurdiska)  

14 år 31 år 

2014-11-28 

Byggingenjör  Mellanstadiet 

Ahmad 

(Man) 

Somalia 

(Somaliska) 

engelska och lite 

arabiska. 

18 år 23 år 

2014-12-01 

Avslutat gymnasial 

utbildning och sökte 

till 

högskoleutbildning.  

Avslutat 

gymnasieutbildning. 

 

Validitet och reliabilitet 

Eftersom syftet med studien inte är generalisering och därför valet av den kvalitativa 

forskningsmetoden, anser jag det vara viktigt att redogöra för studiens trovärdighet. 

Trovärdighets aspekt utser studiens validitet och reliabilitet, som enligt Bryman (2002) är 

uttryck på studiens tillförlitlighet och meningsfullhet, validitet redogör för det insamlade datas 

relevans för studien och att forskaren har studerat det som var tänkt att studera (ibid). För att 

stärka studiens validitet har jag använt mig av en intervjuguide, där samma frågor ställdes till 

alla informanter med viss avvikelse i ordningen och följdfrågorna, men jag använde mig av 
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nyckelord i intervjufrågorna vilka enligt Bryman (2002) kallas för rätta frågor; dessa frågor 

formulerades så att det ger svar på studiens syfte och frågeställningar.  

Reliabiliteten i studien utser dess pålitlighet, detta kan enligt Bryman (2002) kontrolleras 

genom bl. a studiens förankring i den tidigare forskningen och om de får liknande resultat, 

men i och med den kvalitativa studiens öppenhet för olika tolkningar så är inte uppkomsten av 

likadana resultat garanterat (ibid). Högre validitet skapar reliabilitet (ibid) vilket jag strävade 

efter genom att i intervjuerna hålla mig till nyckelfrågorna som finns i intervjuguiden, men 

även se till att redovisa för informanternas intervjuresultat enskilt och inte blanda ihop citat 

från olika informanter i samma textstycke. Jag har även spelat in alla intervjuer och genomfört 

en noggrann transkription för att uppnå högre reliabilitet.  

Etiska överväganden och forskningsetiska principer 

I det följande kommer det att redovisas för hur studien uppfyllde de forsknings etiska krav 

som är framtagna av samhällsvetenskapliga forskningsrådet (2011). De grundkraven som 

berör individskyddskraven är fyra, nämligen informationskravet, nyttjandekravet, 

samtyckeskravet och konfidentialitetskravet (ibid).  

Informationskravet innebär att ”forskaren skall informera de [dem] av forskningen berörda 

om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (ibid. s.7). Detta krav uppfylldes i studien genom 

att informanterna informerades om syftet med studien och sin egen roll i studien först 

muntligt via telefon och sedan via mejl om sådant önskades av informanten. Ett 

informationsblad som innehåller, informantens rättigheter som exempelvis anonymitet 

konfidentialitetskravet och om att de frivilligt kan ångra deltagande utan att uppge anledning 

Samtyckeskravet, lästes upp i början av intervjumötet. Samtyckeskravet utifrån (ibid. S.9) 

innebär att ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan”.  

Konfidentialitetskravet enligt (ibid.) innebär att ”Uppgifter om alla i en undersökning 

ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (s.12).  Informanterna 

garanterades att informationen som de uppger kommer att behandlas med högsta tänkbara 

konfidentialitet samt att utomstående inte kommer att få tillgång till informationen, då det 

förvaras oåtkomligt för utomstående och i och med anonymisering kommer utomstående som 

läser studiens innehåll inte kunna känna igen informanterna. Det fjärde kravet är 

Nyttjandekravet och det baseras på att ” Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål” (ibid. s. 14).  I samband med detta garanterades 
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informanterna att informationen endast kommer att användas för studiens syfte och att allt 

data kommer att förstöras därefter. Mina informanter har även fått välja om de vill ha 

intervjutranskriptionerna mejlade till dem. 

Analytiskt förhållningssätt och teoretisk ram 

I denna studie används diskursteori som ett förfaringssätt i analysföringen och i läsandet av 

intervjuresultaten. Diskursteori tillhör metodologiskt den kvalitativa forskningsstrategin och 

är en av fler möjliga ansatser för den som vill studera diskurs. Diskursteori som teori och 

metod är för att undersöka kampen om betydelsebildning. Begreppet diskurs är brett och det 

finns flera definitioner till det, från definitioner av diskurs som ström av tal eller diskurs som 

den språkliga output som produceras då människor talar men även diskurs som system av 

representationer (Hall 2001, Yates 2001). I en diskursanalytisk ansats kan begreppet diskurs 

användas som ett lingvistiskt begrepp eller som ett poststrukturalistiskt begrepp. I denna 

uppsats kommer begreppet ha en poststrukturalistisk användning, det innebär att diskurs ses 

som ”system av representation”. Detta system av representation kan beskrivas som en grupp 

uttalanden som utgör ett språk för att tala om – och ett sätt att representera kunskapen om – ett 

visst ämne under en viss historisk tidsperiod (Hall 2001, Yates 2001). Diskursanalytiska 

ansatser intresserar sig därför för språk och språkanvändning och bidrar därmed till det som 

har kallats den språkliga vändningen. Den språkliga vändningen kan ses som en rubbning av 

kunskapens fokus ”bort från de objekt, tillstånd och meningar som ligger bakom eller bortom 

satserna och texten, hän mot själva ordet, själva språket” (Jordheim 2003: 85). 

Istället för att se på språket som en bild av verkligheten och en representation av yttre objekt, 

blir språket genom den språkliga vändningen betraktat som konstituerande för vår förståelse 

av objekten och världen. Därmed blir språket ett objekt att studera. Denna syn på språket har 

sina rötter i Ferdinand de Saussures idéer som menade att förhållandet mellan språk och 

verklighet är godtyckligt. Med detta menade han att världen inte själv talar om hur den ska 

uttryckas, utan att vi ger världen betydelse genom att förbinda särskilda ting med bestämda 

tecken (Jordheim 2003). Ett exempel kan vara att vi genom sociala konventioner lärde oss att 

begreppet invandrare vilket vi hänvisar till någon som har lämnat sitt hemland och flyttat in 

till ett annat land för att bosätta sig under en längre tid. Men vi förstår även begreppet 

invandrare genom det begrepp som det skiljer sig ifrån såsom Svensk. Saussure skiljer mellan 

två nivåer i språket; (I) langue – vilket är språkets struktur vilken är fast och oföränderlig; och 

(II) parole – det vill säga det konkreta språkbruket. I Saussures syn på språket bygger dock 

alltid parole på langue, det vill säga att det är språkstrukturen som möjliggör 
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språkanvändningen och därför är det den som är den mest intressanta att studera (Jordheim 

2003). Diskursanalytisk ansats betraktar inte språk som representation av en verklighet som 

finns bortom språket, utan språk och diskurs ses som producerandet av verklighet och som 

grundläggande för allt socialt liv. Betoningen av språkets konstitutiva roll ska dock inte 

uppfattas som ett förnekande av att verklighet finns, men den får sin mening bara genom 

diskurs. Winther Jørgensen & Phillips (2000: 15). 

Jørgensen & Phillips redogör för tre inriktningar inom diskursanalys, nämligen 

diskurspsykologi, kritisk diskursanalys och diskursteori. Alla dessa tre olika diskursanalytiska 

inriktningar vilar på socialkonstruktionistisk grund. Vilket enligt Jørgensen & Phillips att 

definieras som ”Socialkonstruktionism är en gemensam beteckning för en rad nyare teorier 

om kultur och samhälle. Diskursanalys är bara ett av flera socialkonstruktionistiska 

angreppssätt, men ett som många socialkonstruktionister använder” (s.97). Diskursteoretisk 

analys kommer att ligga till grund för analysen i denna uppsats. Diskursteorins syfte är att 

förstå det sociala som just en diskursiv konstruktion, vilket innebär att alla sociala fenomen i 

grunden kan analyseras med diskursanalytiska redskap (Laclau & Mouffe 2001). Uppsatsens 

bidrag blir här att utforska hur intervjupersonerna skapar mening och talar om deras möte med 

den svenska skolan, men även vilken mening de ger sin framgångsrika skolgång. Med hjälp 

av de teoretiska begreppen ur Säfströms (2005) Skillnadens pedagogik kommer empirin att 

kontextualiseras.  

Diskurs och diskursteori enligt Laclau & Mouffe(2001) 

Laclau & Mouffe (2001) ser på sin egen diskurs som en poststrukturalistisk diskurs, då den 

bygger på inspiration från Derridas idéer om dekonstruktion och Laclaus tolkning av subjekt 

och identitet. Från Derrida och dekonstruktionen hämtar de framförallt idéer om varats och 

världens obestämbarhet och från Lacan hämtar de en ny teori om hegemonisk praktik men 

även konkreta analysverktyg. Syftet som Laclau och Mouffe (2001) hade med utvecklandet av 

den nya diskursen var enligt dem att återföra fokus till det politiska, då de ser politik spela en 

avgörande roll i formandet av såväl betydelse som politiska subjekt. Laclau och Mouffe 

(2001) ser att deras diskurs förläggs i gränslandet mellan det teoretiska och det politiska.  

Diskursteorins mål är att fokusera på de specifika diskursiva kategorier, som vid första 

anblicken kan verka vara kondensationspunkter för betydelsebildning och som i sin tur kan 

hjälpa till att förstå de möjliga meningar ett mångtydigt samhälle kan ha (Laclau & Mouffe 

2001).  Det Laclau och Mouffe (2001) gör är såsom de ser det, att återbesöka, eller reaktivera, 

de Marxistiska kategorierna i ljuset av nya samhälleliga problem, såsom globalisering och 
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fragmentisering, de ser det vara nödvändigt, då det även innebär att dekonstruera dessa 

kategorier. Det mest centrala i dekonstruktionen av de Marxistiska kategorierna som Laclau 

och Mouffe gör är upplösandet av idén om klass och klasskamp som varande de enda 

utgångspunkterna för hur vi kan förstå sociala konflikter och kamper. Laclau och Mouffe 

(2001) anser att samhällets nutida sociala konflikter och kamper tillhör diskursiva fält som 

ligger bortom marxismens kategorier. Därför menar de att samhällsanalysen behöver nya 

utgångspunkter. Jag ska nedan redogöra för utgångspunkterna genom att redogöra för några 

av de mest centrala begrepp inom diskursteorin.  

Diskurs Enligt Laclau och Mouffe (2001) ska uppfattas som en språklig fixering av betydelse 

inom en bestämd domän. Diskurs skapar enligt de det entydighet och låser fast teckens 

betydelse genom att utgöra en totalitet av tecken, där tecken placeras i bestämda förhållanden 

till andra tecken. De förklarar detta som att i en diskurs har alla element (tecken) övergått till 

att vara moment (tecken som låsts fast i en särskild betydelse) och därmed intar de särskilda 

positioner. Det vill säga att momenten intar så kallade differentierade positioner och får sin 

betydelse just genom att de skiljer sig ifrån varandra på bestämda sätt. Laclau och Mouffe 

(2001: 106) formulerar det som sådant: ”all values are values of opposition and are defined 

only by their difference”. Därför anses det inom en diskurs all identitet som relationell och 

alla relationer mellan elementen får därmed en nödvändig karaktär (Laclau & Mouffe 2001). 

Den nödvändiga karaktären utgörs genom upprättandet av ekvivalenskedjor, det vill säga 

betydelsekedjor, som upprättar särskilda relationer mellan elementen inom ramen för en 

diskurs samtidigt som de utesluter andra möjliga relationer (Laclau & Mouffe 2001). På det 

sättet blir en diskurs en så kallad artikulerad totalitet, det vill säga ett system av tecken där 

elementen bestäms i sina relationer till varandra och har övergått till moment.  

Jørgensen & Phillips (2000) menar att en diskurs etableras som en totalitet genom att 

”utesluta alla andra möjliga betydelser som tecknen kan ha och de andra möjliga sätt som de 

kan vara relaterade till varandra på”(33-34).  En diskurs blir därför i diskursteoretiska termer 

en uteslutning av andra möjliga betydelser. Men trots det vore etablerandet av diskursen som 

en totalitet omöjligt utan de andra möjliga betydelserna. Alltså konstitueras diskursen alltid 

samtidigt i förhållande till dessa. På det sättet utgör de uteslutna möjliga betydelserna 

diskursens yttre och skapar ett ”fält av identiteter som aldrig lyckas bli helt fixerade”(Laclau 

& Mouffe 2001: 112). Eftersom diskursen konstitueras i förhållande till sitt yttre, riskerar den 

alltid att raseras av detta yttre (Laclau & Mouffe 2001). Entydigheten som diskursen lyckas 

skapa är och alltid kommer att vara kontingent och övergången av element till moment kan 
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aldrig fullbordas slutgiltigt (Laclau & Mouffe 2001). Winther Jørgensen och Phillips (2000) 

uttrycker det som att diskurser ständigt försöker att strukturera teckens betydelse som om de 

hade en fast och entydig betydelse i en total struktur. Min uppfattning om vad som kan ses 

som en diskurs i analysen, skapar jag utifrån det som Laclau och Mouffe (2001) menar 

kvalificerar ett språkligt meningssammanhang till en diskurs. Att diskurser först utgörs av 

diskursivt formulerade ekvivalenskedjor, vilka träder i form av regelbundna re-artikulationer i 

språkanvändningen. Alltså att en diskurs kan anses existera om den förekommer i flera 

artikulationer. Alltså kommer det som betraktas som en diskurs i denna uppsats vara det som 

förekommer i flera artikulationer, inte enstaka inslag av språklig variation.  

Diskursteorin som metodologisk analytisk ansats undersöker meningsskapandet som 

informanterna gör genom sina uttalanden. Under analysen av det empiriska materialet med 

användning av diskursteorin märkte jag att empirin innehöll intressanta aspekter som inte 

enbart diskursanalys skulle kunna lyfta, då de inte kan ses som enbart 

meningsskapande/diskurser eller motdiskurser. Det visades något mer och det var viktig 

information för att kunna förstå och besvara studiens frågeställningar. Och i och med att 

denna studie är en empiridriven studie används teorin som ett medel för att stärka, lyfta och få 

syn på djupet i empirin. Därför gjordes val av andra teorier inom den poststrukturalistiska 

teoribildningen. En redogörelse för de teorierna följer nedan. 

Teoretiskt ramverk 

I utläsningen av intervjuresultaten inspireras jag av Säfström (2005) Skillnadens pedagogik 

och med dess hjälp försöker jag kontextualisera empirin. Säfström har sin utgångspunkt i 

utbildningens och undervisningens etiska aspekt i mötet med den andre, snarare än kunskap 

om den andre.  Säfström undersöker i sin teori moralens möjligheter i utbildningen genom att 

studera begrepp som socialisation, politik, rättvisa, demokrati och undervisning. Han vänder 

dessa begrepp mot varandra och fråga: Hur demokratisk är demokratin? Hur rättvis är 

rättvisan? I vilken grad ger undervisningen oss möjlighet att framträda som moraliska 

subjekt?  

Säfström (2005) ser problematiskt på alla dessa begrepp då grundantaganden för att 

möjliggöra dessa begrepp underminerar skillnad och ställer krav på likhet. Alltså enklare sagt 

förväntas samhällets medborgare agera på samma sätt för att kunna inkluderas av demokratin, 

Rättvisan och Utbildningen.  Säfström menar att dessa frågor är viktiga då utbildningen har 

gjorts så gott som liktydigt socialisation, dvs. ”liktydigt med konstruktionen av kognitiva 
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identiteter möjliga att kontrollera genom rationell kunskap om deras framträdelseformer... 

Denna identitetspolitik ger inte utrymmer för förståelse, eller förklaring av hur nya 

framträdelseformer uppstår”(Säfström 2005: 87). Därför menar han att utbildning kan utöva 

dubbel orättvisa mot individen eftersom den utesluter henne och förvägrar hennes varande 

som unik person (s.89). 

Denna teoretiska utgångspunkt visar på risken med osynliggörandet av skillnad i 

undervisningen, den betonar istället vikten av att skillnad ska vara själva utgångspunkten för 

undervisningen och att skillnad ska tas på allvar. Därför ska individen i utbildningen få rätten 

till att få vara unik och inte reduceras till en kategori inpassad och definierad i ett universellt 

och rationellt system (s.90).  Begreppen och analysen i Säfström (2005) hör hemma inom 

poststrukturell teoribildning. Andra forskare som bidrog till kontextualisering och förståelse 

av empirin och som hör hemma inom postrukturella teoribildningen är Todd (2008) Att lära 

av den Andre och Biestas (2006) teori om utbildning och demokrati. Jag kommer att 

kontextualisera och söka efter mening i innehållet, med hjälp av dessas resonemang om 

utbildning och utbildningens etiska dimension. Alla dessa tre forskare kan sägas försöker att 

svara på frågan hur vi kan leva tillsammans i skillnad. De skriver alla tre om en utbildning 

som leder till en social rättvisa, som inte reproducerar redan givna identiteter. De ställer 

frågan hur man genom undervisningen uppnår en rättvis värld där vi kan leva tillsammans i 

skillnad. Grunden för denna rättvisa ser de vara genom att ha etiken som utgångspunkt i 

undervisningen. De argumenterar för en utbildning med etiken som utgångspunkt istället för 

kunskapen om den Andre.  Enligt Todd (2008) kan vi närma oss etiken inom utbildning 

genom att omstrukturera vår inställning till den Andre, till skillnad och annanhet, utan att 

hänvisa till kunskapen om den Andre (s. 23). Todd (2008) menar att det är i den rubbande, 

oförutsägbara stunden av uppmärksamhet mot den Andre som den etiska möjligheten ligger. 

Eftersom vår förmåga att relatera oss till andra, inte förutsätter kunskap om den andre, utan 

mottaglighet, känslighet och öppenhet för den Andre. Eftersom spontana mänskliga 

relationella former ”inte låter sig inneslutas i relationella åberopanden av principer eller etik 

uppfattad som ett kodifierat system”(s.25).  

Undervisningen ska därför enligt Todd inte fokusera på att vinna kunskap om den Andre, utan 

”begrunda sin egen praktik som relationer till annanheten och därmed som alltid redan 

potentiellt etiskt”(s.25) då utbildningen enligt henne redan ingår i ett nätverk av relationer 

som öppnar sig för ”våldsfria” moment. Genom ett sådant synsätt på utbildningen blir vårt sätt 

att engagera oss med den Andre en central fråga om etik och för utbildning. Todd undrar om 
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vad som kommer att hända med etik och utbildning när lärandet inte går ut på att förstå den 

Andre utan på en relation till annanhet som föregår vår kunskap? Hon menar att om vi 

placerar mottaglighet, känslighet och öppenhet i vår relation till den Andres annanhet, uppstår 

det då frågan om hur vi kan lära av den Andre (Todd 2008: 25). 

Biesta (2006) omdefinierar begreppet utbildning, han menar att det har skett en diskursiv 

förändring under de senaste decennierna när det gäller talet om utbildning. Man ersatte talet 

om utbildning med talet om individens lärande, vilket i sin tur bidrog till ny kunskap inom det 

området, men skymde undan viktiga aspekter inom utbildningen/pedagogiken.  Han ser 

utbildningen i ett relationellt spänningsfält och han menar att frågan om vad det innebär att 

vara mänsklig kan besvaras i och genom aktiv handling, då den viktigaste frågan inte är vad 

subjektet är utan var subjektet blir till (Biesta 2006: 46-47). Subjektivitet menar han är ingen 

form av inre jag som väntar på att få komma till uttryck, utan att vi bara kan bryta in i världen 

till följd av andras sätt att reagera på oss. Han citerar till Arendt (1988) omöjligheten att förbli 

”herre över sitt görande” (s.264). Biesta (2006) menar att utbildningens ansvar gentemot den 

enskilda människan inte bör handla om produktion av specifika identiteter eller 

subjektiviteter, genom att tillämpa olika utbildningstekniker, men inte heller att skapa en 

social ordning genom speciella utbildningsinterventioner. Utbildningens ansvar måste enligt 

Biesta fokusera på unika, särskilda varelsers ankomst till världen. ”Världen såsom det rum i 

vilken frihet kan framträda (Arendt), är med nödvändighet en plats av pluralitet och skillnad” 

(s.99).  

Biesta(2006) undersöker även relationen mellan utbildning och demokrati samt 

problematiserar den traditionella och dominerande föreställningen; att skolans uppgift skall 

vara att producera demokratiska, i betydelsen fria rationella och självständiga medborgare. 

Han ser detta förhållningssätt till utbildning som att det är utbildning för demokrati.  Detta 

förhållningssätt ser han vara instrumentalistiskt och individualistiskt, instrumentalistiskt då 

man ser utbildning som ett medel för att uppnå framtida mål och individualistiskt då den 

förstår demokrati i termer av individuella egenskaper (s.115).  Biesta argumenterar för ett nytt 

förhållningssätt till utbildning, vilket han ser som utbildning genom demokrati. Detta 

förhållningssätt utgår ifrån ett intersubjektivt synsätt, där människan ses som en social 

produkt och utbildningens mål omdefinieras till att handla om social utveckling (s.111).  

Biesta ser utbildningens ansvar, som ett ansvar för människans mänsklighet. Vi ska förstå 

utbildningens ansvar som ”ett ansvar för varje enskild människas särskilda och unika 

karaktär”(s.98) 
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Resultat och analys 

I denna del av studien kommer en redogörelse för intervjuresultaten att framgå med analys av 

det utifrån vald teoretiskt perspektiv. I analysen söker jag meningen som intervjupersonerna 

tillskriver sina erfarenheter från sina framgångsrika skolkarriärer. Beskrivningarna och citaten 

som följer kommer från informanternas berättelser, men jag kommer att sammanställa 

berättelserna/intervjuerna och analysera dem med användning av valda teoretiska begrepp. 

Därför kommer intervjuernas innehåll inte att vara fullständiga, utan lyfter endast de aspekter 

som kan besvara uppsatsens frågeställningar. Frågor rörande det som intervjupersonerna 

upplever ha haft betydelse för deras skolframgång kommer att ligga i fokus för analysen, men 

även hinder och svårigheter om sådana fanns. En presentation av det som informanterna 

nämner som framgångsfaktorer och strategier för deras framgångsrika skolkarriär, men även 

svårigheter och hinder som de mötte i skolan framgår. Det som kommer att betraktas som en 

diskurs i denna analys är det som återkommer vid flera re-artikulationer i intervjuresultaten, 

inte enstaka inslag av språklig variation.  

Talet om mötet med den svenska skolan 

I denna del söker jag meningen som informanterna tillskriver sitt första möte med den 

svenska skolan, dvs. mötet med förberedelseklassen och första perioden i ordinarie klassrum. 

Murad som vid intervjuandet är en nyutexaminerad byggingenjör från KTH (Kungliga 

tekniska högskolan) beskriver hans första möte med den svenska skolan som sådan: 

Jag var 15 år när jag kom till Sverige. Jag minns att jag gick i förberedelseklass när jag 

började skolan... Efter de sex första månaderna började jag på en vanlig klass. Jag gick 

heltid, förutom svenskan så gick jag på svenska som andraspråk. I nian fortsatte jag 

precis som vanligt i en vanlig klass, ingenting särskilt, även svenskan så fick jag gå i en 

vanlig svenska undervisning, ingen särskild svenska för nykomlingar eller sånt (Murad 

2014-11-28). 

 

Murad berättar inga detaljer om den första tiden i skolan som han spenderade i 

förberedelseklassen när han berättar om sitt första möte med den svenska skolan. Tonvikten 

gällande första mötet med skolan ligger i hur lång tid det tog för att möta den vanliga klassen, 

att han efter sex månader i förberedelseklassen började i en vanlig klass. Hur lång tid det tar 

att stanna i en förberedelseklass verkar som ett viktigt moment, för en från början lyckad 

skolgång. Murad använder begrepp som vanlig klass när han beskriver den ordinarie 

verksamheten i skolan och vanlig svenska då han beskriver ämnet Svenska som undervisades 

i ordinarie klassen. Via moment som att snabbt bli redo inför mötet med den vanliga klassen 

visar på vilken mening tiden i förberedelseklassen får, då det står för en tid inför det riktiga 
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mötet med den riktiga skolan. Perioden i förberedelseklassen exkluderas ifrån vad Murad 

menar som mötet med den vanliga svenska klassen/skolan. 

Faiza som vid intervjun är en 30 årig biomedicinsk analytiker beskriver sitt första möte med 

den svenska skolan i förberedelseklassen. 

Vi började skolan lite grann men det var ju en erfarenhet… När vi fick 

uppehållstillstånd flyttade vi till Nyköping och det var då vi började på riktigt i skolan, 

kan man säga. Då var vi tre invandrarbarn som var i den där förberedelseklassen, jag 

och två andra killar som fick gå med en svensk lärare som vi skulle lära oss lite om 

grunden innan vi fick gå med en riktig klass (Faiza 2014-11-27).  

Första mötet med skolan beskrivs som en erfarenhet av Faiza. Förberedelseklassen 

representerar inte den riktiga skolan utan beskrivs som ett mellanläge, en period innan Faiza 

och de andra två nyanlända killarna möter en riktig klass. Förberedelseklassen framstår 

snarare som en motsats till den riktiga klassen.  

Zaniar som vid intervjun är 31 årig byggingenjör beskriver sitt första möte med den svenska 

skolan så här: 

Vi fick kallelse hem, och då var man liksom nervös och det var spännande... Men när vi 

väl kom fram var allting ordnat. Då handlade det om tolk och dom visste precis vad 

dom skulle göra… När jag började så gick jag i förberedelseklass i svenska. Jag tror att 

den fortsatte i 6 månader sen övergick det till IVIK. Då hade dom IVIK A, B, C. Jag 

tror att jag var 15 år gammal. Jag fortsatte i IVIK ett och ett halvt år sen började man i 

en riktig grundskola. Jag tror att jag hamnade i nian då (Zaniar 2014-11-28). 

 

Zaniar beskriver sin upplevelse från sitt första möte med skolan, om hur allting var ordnat 

under olika rutiner inför skolstarten. På samma sätt som Murad i citatet ovan, verkar längden 

på vistelsetiden i förberedelseklassen vara ett moment som är av vikt, då han betonar hur lång 

tid det tog innan han började i en riktig grundskola.  Mötet med förberedelseklassen står inte 

som representativt för vad Zaniar menar står för hans möte med den svenska skolan. Tiden i 

både förberedelseklassen och IVIK beskrivs som en tid innan mötet med den riktiga skolan. 

Nästan två års vistelse i skolan, som för informanten inte handlade om vistelse i en riktig 

skola, utan någonting som kommer före mötet med den riktiga skolan. 

Yahya som var 12 år gammal, när han för första gången mötte den svenska skolan. Vid 

intervjun är han 25 år gammal och studerar på KTH till Civilingenjör i Farkostteknik. Han 

beskriver sitt första möte med den svenska skolan som sådant: 

Jag kommer ihåg att jag började i en förberedelseklass, jag gick då i 6an… vi lärde oss 

svenska under ett år. Första halvåret tror jag att vi bara läste svenska, sen andra halvåret 

började jag gå på lektioner med dom andra eleverna som gick i 6an. Så jag gick i en 
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vanlig klass och läste gemensamma lektioner, jag fick inte gå på alltid men vi läste 

mycket … Det tog som sagt ett helt år och när jag började sjuan flyttade vi till Örebro 

och jag började då i en vanlig klass i sjuan (Yahya 2014-11-28). 

 

För Yahya är det på samma sätt som alla andra informanter, mötet med den svenska skolan 

började när man började på en ordinarieklass och förberedelseklassen ses som en motsats till 

den vanliga klassen/skolan. Det framgår tydligt i alla föregående citat att informanternas möte 

med förberedelseklassen inte anses av dem vara deras första möte med den svenska skolan. 

Betoning av hur lång tid informanten vistats i förberedelseklassen innan mötet med den 

”vanliga” klassen framgår tydligt. Uttrycket vanlig klass upprepas i beskrivningen av 

ordinarieklassrum. Dessa re-artikulationer visar tydligt på en rådande diskurs, nämligen Den 

vanliga/riktiga skolan diskursen. Förberedelseklassen utgör den vanliga/riktiga skolan 

diskursens motsats, då den hör till det som informanterna menar inte är en vanlig klass. Den 

mening informanterna ger talet om mötet med Den riktiga/vanliga skolan är den som började 

då de tillåtits inträda till ordinarie klassrummet. Därför blir förberedelseklassen till den 

oriktiga/ovanliga klassen.  Det framgår tydligt av informanternas beskrivning att egenskapen 

att ha stannat kortare tid i förberedelseklassen verkar vara något positivt. Att ha gått på 

förberedelseklass verkar inte uppfattas som något särskilt positivt.  

 

Informanternas sätt att tala om/se på undervisningen i förberedelseklassen stämmer överens 

med det som Fridlunds (2013) studie visar, nämligen att i svenska skolor ses undervisningen i 

förberedelseklass som en motsats till den vanliga undervisningen och som undervisning till de 

andra. Denna uppfattning är rådande i de svenska skolorna bland skolpolitiken, skolpersonal 

och rektorer enligt Fridlund (2013). Därför ansågs det av informanterna vara en positiv 

egenskap att ha stannat så kort tid som möjligt i förberedelseklassen som enligt diskursen om 

den vanliga-skolan kan sägas är den ovanliga/annorlunda klassen.  Här skapas en tydlig 

kategori/social ordning genom denna urskiljning mellan ordinarie verksamhet och verksamhet 

riktad till nyanlända. Nämligen att det finns den vanliga undervisningen som riktas till de 

vanliga eleverna, vilken är undervisningen i ordinarieklassrum och den ovanliga 

undervisningen som riktas till de andra dvs. undervisningen i förberedelseklassen som är för 

nyanlända elever.   

 

 Informanternas tal om mötet med förberedelseklassen var enat. Förberedelseklassen blev till 

ett väntrum där de väntade inför sitt möte med ”den riktiga/vanliga” skolan/Klassen. Men det 

intressanta var att informanterna talade om sina erfarenheter från skolan på samma sätt. De 
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talade endast om hur många år de gick på gymnasiet och vilken inriktning innan de blev 

självständiga vuxna och började gå på universitet/högskola för att kunna ta ansvar över sina 

liv. På det sättet blev skolan även ett väntrum inför vuxenlivet.  

Nedan kommer vi att se hur tiden i detta något större väntrum dvs. skolan får mening hos 

informanterna, vilket gör att de plötsligt tog fäste i nuet – i sina liv, för att skapa en för de 

betydelsefull och framgångsrik skolkarriär.     

Talet om den betydelsefulla skolerfarenheten 

Faiza som vid intervjun var en civilingenjör i biomedicin analys, berättar om hur hon kände 

sig som invandrarbarnet när hon gick i skolan. Att hon tillsammans med två andra somaliska 

pojkar var de enda nyanlända och mörkhyade barn i hela skolan. Hon berättar att hon bara 

gick till skolan för att hon bara borde göra det för att sedan blir läkare när hon blir stor, som 

hennes pappa hade berättat för henne. Men hon visste personligen inte vad hon egentligen 

ville studera i framtiden och det fanns inget i skolan som hon kunde relatera sig till eller som 

svarade på hennes behov på självförverkligande. Här skulle Faizas liv fortsätta i samma 

riktning och bli en av många berättelser om de invandrarbarn som inte lyckas med skolan, 

men hennes berättelse tar en annan riktning när det dyker upp en lärare i ämnet Svenska i 

Faizas klassrum. I Faizas beskrivning av mötet med denna grundskollärare framstår 

berättelsen om det mötet som fixpunkten i Faizas skoltid, där hennes berättelse om att ha gått i 

skolan organiseras, mötet med läraren som Faiza beskriver som:  

… en jätte fin lärare som var så snäll och som blev nästan som en vän till en. Den här 

läraren är den som fick mig att tycka om det här svenska språket och skolan för att hon 

gjorde det så roligt att lära sig. Hon gjorde det så lekfullt … Hon uppmuntrade oss hela 

tiden … hon uppmärksammade oss och gav oss beröm. Så jag fick motivation och 

inspiration liksom att lära mig språket. För att allt hänger ju på läraren. Hon stärkte på 

något sätt mitt självförtroende. Hon fick mig känna att jag kan bli vad jag än vill (Faiza 

2014-11-27). 

Här i Faizas ord kan vi läsa om hur att gå i skolan fick en mening på grund av Faizas möte 

med denna lärare som förändrade hennes inställning gentemot skolan. Hon stärkte Faizas 

självkänsla och fick henne känna att hon kan bli precis vad hon vill.  

 

Abdi som vid intervjun är 34 år gammal socialpedagog beskriver sin skolgång som någon 

intressant tid, men samtidigt som en tid som innehåller en del saker som han skäms över och 

skulle ändra på om han gick tillbaka i tiden. Grundskolan och gymnasiet var inte särskilt 

enkel tid som han beskriver, då han hade svårigheter med vissa skolämnen och bodde i en 

trång lägenhet med sin storebror som hade fru och barn. Abdi förklarar hur han på något sätt 
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såg fram emot somrarna då han istället skulle sommarjobba och ”chilla bort från skolan”. Han 

berättar hur han som en 17 årig förorts grabb inte fann mening med skolan och bara hängde 

omkring med gänget när han var där. Skolan svarade inte på Abdis behov, han såg aldrig en 

framtid i att fortsätta gå i skolan eller att studera vidare. Men sedan tog Abdis berättelse om 

skoltiden en annan vändning när han började beskriva sitt mötte med en man vid namnet 

Anders, en äldre man som var en chef i fryshuset och som var på besök i deras gymnasium för 

att starta någon form av samarbete mellan gymnasiet och fryshuset. Abdi gick då i andra 

gymnasieåret. Han beskriver hur Anders redan från första besöket till gymnasiet såg honom 

och tyckte att han hade någonting annorlunda än sina jämnåriga. Abdi beskriver hur detta 

möte med Anders förändrade hans syn på sig själv och höjde hans självförtroende, men 

förändrade även hans framtida visioner. Han berättar hur han efter avslutat 

gymnasieutbildning med flera underkända kärnämnen inte gav upp, utan sökte jobb hos 

Fryshusets Lugna gatan, samtidigt som han under tiden pluggade upp sina betyg för att gå 

vidare till högskolan.  

… första träffen med Anders så pratade vi en stund sen gick han och gav mig sina 

kontaktuppgifter om jag skulle behöva hjälp med något. Redan det mötet fångade han 

upp mig. Han fick mig känna att jag är speciell… vi träffades många gånger och han 

pratade mycket med mig och satsade alltid på mig. Han brukade säga att jag hade något 

utöver alla andra… Jag fick mycket inspiration och styrka av honom. Han betyder 

väldigt mycket för mig… Han förändrade min inställning till livet (Abdi 2014-11-24). 

 

Mötet med Anders förändrade Abdis liv och gav den en annan vändning än den han kunde 

ana för sig själv.  Att få bekräftelse och inspiration var det som gav Abdi lust att lära och en 

framtidstro.  

Ahmad berättar om hans erfarenhet, att gå i skolan som ett 17 årigt ensamkommande 

asylsökande barn.  Om hur det var att vara en av ca.70 ensamkommande barn från Somalia 

och att bo i ett boende med flera andra och med personal som enligt honom betraktade de 

barnen som bara flyktingar. Han berättar om hur han kände enorm ensamhet och 

övergivenhet, men även om hur hans framtida drömmar verkade väldigt avlägsna och svåra 

att komma åt. Ahmad hade redan från sitt hemland läst klart gymnasiet och kommit ut med 

bra betyg och flykten till Sverige innebar ljusare framtid och drömmar om framgång och 

succé som ska gå i uppfyllelse. Ahmad beskriver hur han till en början kände sig besviken 

över hur få timmar undervisning som han och hans kamrater i boende hade fått, om hur 

långsamt allting verkade gå. Men sedan efter att han hade mött kontaktpersonen som var 
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avsedd för honom fick han tillbaka hoppet, då hans kontaktperson inte endast blev en 

kontaktperson utan mycket mer: 

… det var inte vilken kontaktperson som helst. Eftersom jag inte kunde systemet så 

behövde jag någon som visade mig hur man gjorde saker och ting på gymnasiet… Han 

var svensk och han brukade säga till mig att jag kan klara mig själv mer än andra som 

han har hjälpt tidigare. Han var en av dom bästa personerna som jag har träffat sen jag 

kom till det här landet … Den personen kan jag säga har varit mer än kontaktperson, 

han var en vän och nästan som en pappa för mig… så jag vägrade ge upp och jag 

envisades. Jag krävde min rätt. Jag hade läst att jag behöver åtta till tolv ämnen för att 

börja gymnasiet och inte bara fyra, så jag krävde den rättigheten och till slut fick jag 

det. Jag klarade mig och jag kan säga att jag tillsammans med fem andra killar är de 

som klarade av skolan av alla 70 barn i vår grupp… Vi var envisa och nyfikna och vi 

kände folk som berättade om våra rättigheter för oss och jag tror att det är bland annat 

därför som det gick bra för oss … (Ahmad 2014-12-01).  

 

De saker som för Ahmad haft betydelse för sin skolframgång utöver att ha varit motiverad är 

som han nämner ovan bland annat, att haft en kontaktperson som hjälpte honom. Denna 

kontaktperson har valde att stiga ur sin yrkesroll som kontaktperson och vara ”mer” än endast 

kontaktperson för Ahmad. Ahmads möte med denna person har haft en avgörande roll på 

Ahmads skolgång men även hans liv här i Sverige. En annan framgångsfaktor för Ahmad är 

att han har vägrat ojämlikhet och krävde sin rättighet om att läsa åtta till tolv ämnen under det 

läsåret istället för fyra ämnen. Det Ahmad tillsammans med hans fem kamrater som också var 

ensamkommande asylsökande barn, vilka klarade av skolan, gjorde annorlunda sina övriga 

kamrater i flyktinglägret, var utifrån Säfström (2010) att de har vägrat fördröjningen på 

jämlikhet, de vägrade vänta på att inom snar framtid bli jämlika andra ungdomar i den 

svenska skolan (s.17).  De la istället krav på jämlikhet vilket gjorde det möjligt för de att bryta 

strukturen att som nyanländ elev vänta i ytterligare några år (ytterligare)år på att få läsa de 

kärnämnena som behövs inför gymnasiestudierna. 

Zaniar som vid intervjun arbetar som byggingenjör talar om sin framgångsrika skolkarriär så 

här: 

Jag gick 3 år på gymnasiet och det gick bra faktiskt. För mig så tyckte jag inte att det 

var så svårt, alltså i hemlandet fick vi lära oss allting utantill och det var mer press, 

speciellt matematiken. Här i Sverige gällde det bara att plugga och hänga med sedan 

fixar man resten… Min högskoleutbildning var i Stockholm, i KTH. Det var väldigt 

spännande för det var på en annan nivå och man var inte den tonåringen som på 

gymnasiet … Jag har haft tur på högskolan att man fick snabbt kompisar och kom igång 

med studierna. Man kände inte sig som invandrarkillen såsom det var på gymnasiet. Jag 

kände mig som en student på KTH, det var speciellt faktiskt(Zaniar 2014-11-28). 
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Zaniar talar om sin studietid i högskolan som en spännande och rolig tid. Studierna i hans 

utbildning tyckte han inte var särskilt svåra utan som han beskriver det gällde det att bara 

”plugga och hänga med sedan fixade man resten”. Zaniar betonar vikten av att snabbt ha fått 

vänner, vilket bidrog till att han lättare kom igång med studierna. Behovet av att ha vänner 

under studietiden har betonats av alla mina informanter. 

Faiza talar om sin studietid till biomedicin analytiker sådant:  

… det är en hel annan värld när man kommer in till universitetet. Det är liksom ingen 

som kan förbereda dig till det. Det är ett steg mot vuxenlivet… jag kommer ihåg att jag 

hade fina klasskamrater i min utbildning. Vi hade mycket gemensamt och vi kände 

tillhörighet … vi var liksom ”invandrarna” men vi blev verkligen ett tajt gäng och vi 

brukar alltid plugga ihop och vi gjorde det på ett roligt sätt. Tanken om att misslyckas 

existerade inte hos oss. Vi visste att vi klarar det… Jag måste nog säga att mina vänner 

var mina inspirationskällor och mina motivationskällor… utan mina vänner hade jag 

inte klarat av utbildningen (Faiza 2014-11-27). 

Att ha haft vänner är ett moment som även enligt Faiza gjorde studietiden i högskolan mer 

betydelsefull, men var även av betydelse för att klara av studierna. Vänner och människor 

som har varit där har varit en stor framgångsfaktor för mina informanter för att lyckas i 

skolan. Att de har varit duktigare (kunskapsmässigt) än andra nyanlända kompisar är ingen av 

mina informanter som påpekar eller påstår. Alla framgångsfaktorer som de talade om är av 

moraliska drag, vilket visar att det som har den starkaste betydelsen för deras framgång kan 

ses som flera erfarenheter av betydelsefulla etiska möten där de fick framträda som moraliska 

subjekt, där nya framträdelseformer framstod, där de blev till utanför de redan reproducerade 

identitetsramarna för vad de som nyanlända elever kunde vara (se Säfström 2005, s.87). I 

dessa för informanterna betydelsefulla möten gavs de utrymme att framträda utanför de redan 

ordnade ramarna inom utbildningens praktiker.  

 

I alla föregående historier framgår det beskrivning av olika möten. Möten som har vänt 

informanternas liv en annan vändning än den dem själva trodde. Dessa möten som beskrevs 

ovan består av ögonblick som skapade mening i informanternas liv och hjälpte de med att bli 

till det de idag är. Alla informanter i denna uppsats berättar om någon/några särskild/-a 

person/-er som har varit bidragande till att bli till det de idag är. Yrkesrollerna för dessa 

människor varierar från att vara verksamma i skolan eller att vara närstående person. I 

informanternas tal om den betydelsefulla skolerfarenheten betonas ett viktigt moment, vilket 

är det betydelsefulla mötet. Det betydelsefulla mötet har blivit fixpunkten runt den berättelsen 

om att ha gått en framgångsrik skolgång organiseras. Det som informanterna betonar mest när 
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de talar om dessa personer som har varit betydelsefulla för dem är, att de inspirerade och 

höjde informanternas självkänsla/självförtroende. Ett starkt självförtroende och att ha någon 

som tror på en var det mest betydelsefulla framgångsfaktor som bidrog till en lyckad 

skolkarriär i informanternas berättelser. Dessa meningsfulla möten som informanterna 

berättade kan vara exempel på det Säfström (2006) beskriver som möten där man: 

… träder fram som någon, som en särskild och unik person, till skillnad från att vara 

någonting, ett ting bland andra ting, förutsätter att vi lever med andra som möter oss 

med respekt. Det kräver att jag möter någon som inte är som jag men som genom att gå 

mig tillmötes med öppen hand och öppet sinne ger mig möjlighet att bli den jag är 

(s.15).  

 

Talet om svårigheter och hinder i skolan 

Murad som idag är en byggingenjör talar om svårigheter och hinder som han mötte under sin 

skolgång så här:  

De största hindren upplevde jag på gymnasiet. Jag var alltid osäker på om jag skulle 

säga det rätta ordet… förutom att vara ganska ensam i skolan så var det fester utanför 

skolan som jag inte gick på då jag inte blev bjuden, så jag var utanför det gemensamma 

sociala livet i klassen. Vilket gjorde det ännu svårare att vara engagerad i skolan och 

vilja vara med och så vidare… Att förberedelseklassen gick i ett hus som inte ingick i 

skolans avdelning spelade stor roll. Det var ett eget hus utanför skolan, kanske för att 

det inte fanns platser, eller jag vet inte. De byggde ut det för att vi skulle kunna gå där. 

Hade det funnit i samma skola så hade vi levt i samma områden, men i och med att vi 

hade olika hus så hade vi egna platser och vara på. Så redan från början fanns denna 

lucka mellan oss (Murad 2014-11-28). 

Det som Murad upplevde som hinder och svårighet är inte inom ramen för de 

ämneskunskaper som undervisades i skolan, utan är sociala hinder. I sitt tal om svårigheter 

och hinder pratade inte Murad om skolämnenas svårighetsgrad, svårigheter med hemläxor 

eller annat som en kan tro upplevas som i första hand de största hindren i skolan som en 

nyanländ elev. Murads tal om svårigheter och hinder kretsade kring sociala svårigheter, som 

att vara rädd och osäker, inte bjudas på fester som jämnåriga i skolan gick på utanför skolans 

ordinära tider dessa upplevda svårigheter påverkade hans engagemang och motivation till att 

gå på skolan. En viktig orsak till detta utanförskap som Murad upplevde tror han bero på 

förberedelseklassens fysiska placering. Då nyanlända eleverna inte gick i samma skolbyggnad 

som alla andra elever inom den ordinarie skolan.  

Murads problematisering av de skilda byggnaderna stämmer överens med det Fridlund (2013) 

betonade som problematiskt och motsägelsefullt i sin studie, att undervisning i svenska som 

andra språk och förberedelseklass ägde rum i lokaler som var skilda från 
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ordinarieundervisningens övriga lokaler i de skolor som hon observerade i sin studie. Denna 

placering tenderar enligt henne att bidra till distansering av dessa undervisningsformer och 

pekar ut de som undervisning för de andra. Hon ifrågasätter hur undervisning i lokaler som är 

skilda från skolans byggnader kan bidra till integration eller till en syn över skillnad och 

flerspråkighet som en tillgång, när de isoleras ifrån skolans övriga ordinära undervisning. 

Detta ser hon vara motsägelsefullt (s.151). Här träder en tydlig diskurs som både materialitet 

och mentalitet tar form som fysisk och mental segregering, en diskurs om den odugliga 

”invandraren” som bör segregeras till den är färdig förberedd inför inkludering i ordinarie 

skolverksamheten.  

Ahmad som hade kommit till Sverige som ett ensamkommande barn talade om de svårigheter 

som han upplevde i sin skolgång så här: 

Jag minns att det jobbigaste var att jag inte hade svenska kompisar. Jag tyckte inte om 

att vi (elever från förberedelseklassen och elever från ordinarieklassrum) alltid hade 

olika raster, till och med lunchrasterna var olika. Kanske var det något planerat från 

lärarnas håll. Jag minns att jag hade en kompis som gick på den vanliga klassen på 

gymnasiet när jag gick på IVIK och jag kan aldrig glömma hur chockad min lärare blev 

när hon såg att vi pratade, hon undrade om hur vi hade träffats. Och när jag frågade om 

varför hon undrade så förklarade hon att hon inte trodde att jag var på den nivån att jag 

kunde skaffa mig vänner från gymnasiet (Ahmad 2014-12-01).  

Ahmad talar om avsaknaden av vänner i den ordinära skolan som det som var det jobbigaste i 

skolgången. Han betonar på samma sätt som Murad en avsaknad av gemenskapskänslan och 

integrering med övriga skolelever som sitt största hinder i skolan. Ahmad tror att lärarna har 

planerat detta då de inte anser nyanlända elever vara på rätt nivå att integrera med övriga 

skolelever. Att under sina första år i Sverige som nyanländ elev saknat vänner från den 

ordinära skolans elever har betonats av alla mina informanter som en av de största 

svårigheterna och hindren som de mött i skolan. Alla beskrev hur de inte ens hade spontana 

möten med de övriga skoleleverna under exempelvis rasterna, såsom Ahmad beskriver ovan 

så beskrev alla studiens informanter att de hade annorlunda raster än övriga skolelever vilket 

enligt dem gjorde det ännu svårare att skapa vänskap och integrera med de andra eleverna.  
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Slutdiskussion  

I det följande kommer en redogörelse för svaren på studiens frågeställningar samt en 

reflektion kring val av informanter och det metodologiska tillvägagångssättet. Syftet för 

denna studie har varit att undersöka hur personer med utomeuropeisk bakgrund som har 

erfarit en framgångsrik skolgång i Sverige talar om mötet med den svenska skolan och sin 

skolgång. Vilka hinder de har mött men även om framgångsfaktorer, resurser och strategier 

som de har mobiliserat för att uppnå en lyckad skolgång. För att kunna besvara 

frågeställningarna har jag gjort sju semistrukturerade och djupgående intervjuer, där jag 

intervjuade sju personer som har invandrat till Sverige under grundskolan och som har erfarit 

en framgångsrik skolgång.  

Mina informanter tillhör den grupp invandrare som är underrepresenterade när det gäller 

statistiken om högskolestudenter med utländsk bakgrund. Informanterna kommer från 

utomeuropeiska länder såsom; Somalia, Kurdistan och Syrien. Dessa tre länder har jag inte 

sett nämnas i den statistik som jag har tagit del av (se s.8-9). Den tidigare forskningen har inte 

kunnat svara på varför det finns elever med invandrarbakgrund som trots alla svårigheter 

uppnår en framgångsrik skolkarriär i Sverige, därför har jag intresserat mig för detta område. 

För att försöka uppnå en fördjupad förståelse när det gäller studiens frågeställningar och för 

att undvika att påverka informanternas svar med egna tolkningar har jag valt diskursteorin 

som ett förfaringssätt i analysföringen av intervjuresultaten, för att så gott som det går finna 

mening i det informanterna sagt. I det följande beskrivs en summering av studiens slutsatser. 

Dessa kommer att redovisas genom att presentera svaren på studiens frågeställningar i tur 

ordning. 

Studiens resultat visar att i informanternas tal om sina möten med den svenska 

skolan trädde en diskurs fram, nämligen diskursen om den ovanliga klassen som syftar på 

förberedelseklassen, vilken skapades som en motsats till den vanliga klassen dvs. ordinarie 

klassrummet. Förberedelseklassen var den verksamheten som alla informanter mötte när de 

började som nyanlända elever till den svenska skolan. Ingen av informanterna pratade om 

tiden i förberedelseklassen som att det var det första möte med den svenska skolan. 

Vistelsetiden i förberedelseklassen framstod i informanternas tal som ett mellanrum, ett 

väntrum där de stannade ett tag inför mötet med den vanliga/riktiga skolan.   Det framgick 

tydligt i informanternas tal att de inte uppfattade tiden i förberedelseklassen som något särskilt 

positivt. I informanternas tal om skoltiden i ordinarie verksamheten talade de om sina 

erfarenheter från skolgången på samma sätt, alltså endast om hur många år de gick på 
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skolan/gymnasiet och vilken inriktning de hade valt innan de blev självständiga vuxna och 

började gå på universitet/högskola. På det sättet blev skolan i sin helhet ett lite större väntrum 

än förberedelseklassen i väntan på vuxenlivet. 

Studiens resultat visar att framgångsfaktorerna som bidrog till informanternas framgångsrika 

skolkarriär är; att de har erfarit möten som för de var betydelsefulla, där de mötte personer 

som har skapat mening i informanternas liv. Dessa personer mötte informanterna utanför 

föreställningarna om de som individer tillhörande kategorin nyanlända 

elever/invandrareleverna.  Dessa möten gjorde att tiden i det något större väntrum (skolan) 

fick mening hos informanterna, vilket gjorde att de tog fäste i nuet – i sina liv, för att skapa en 

för de meningsfull och framgångsrik skolgång.   

En annan framgångsfaktor som studien visade är att informanterna skaffade sig kunskap och 

information om sina rättigheter i skolan, under sin första tid i Sverige. De har vägrat 

ojämlikhet och fördröjning på jämlikhet, de ”krävde sina rättigheter”. Exempelvis rättigheten 

att få läsa åtta till tolv ämnen under ett läsår istället för fyra ämnen, för att på så vis klara av 

grundskolan. Att ställa krav på jämlikhet gjorde det möjligt för informanterna att bryta 

strukturen, att som nyanländ elev vänta i en ytterligare obestämd tid på att få läsa de 

kärnämnena som behövs inför gymnasiestudierna. 

Studiens resultat visar även på hur föreställningar om nyanlända elever, som en kategori 

elever med invandrarbakgrund, utgjorde svårigheterna som informanterna upplevde i skolan. 

Dessa svårigheter som var på grund av föreställningarna om nyanlända elever som grupp, 

visade sig tydligt i tre olika plan. Först rent fysiskt i åtskillnader av plats där 

förberedelseklassen enligt informanterna men även i den tidigare forskningen är placerade i 

utanför eller i utkanten av skolbyggnaden. Detta utgjorde en tydlig distans som försvårade för 

informanterna att integrera med övriga skolelever och skapa sig vänner. Den fysiska 

åtskillnad av byggnad bildade en tydlig markering, att verksamheten i förberedelseklassen är 

utsedd för de andra som är inte tillhör gruppen vanliga elever och som går i en byggnad 

utanför den vanliga skolan.  

För det andra visar sig föreställningarna om nyanlända elever i kontrollen av tid så att de får 

andra rasttider än övriga skolelever. Denna kontroll är organiserad och tar form i den tydliga 

kontrollen av rastscheman som leder till ett särskiljande mellan eleverna i ordinarie 

skolverksamheten och eleverna i förberedelseklassen. På detta sätt garanteras att 

verksamheten i ordinarie klassrum och förberedelseklassrum existerar i två parallella världar. 
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För det tredje visar sig föreställningarna om nyanlända elever i förhållningssätt och sociala 

relationer genom att de vägras genom denna kontroll rätten till att skaffa sig svenska vänner, 

då det inte skapas några möjligheter till möten utanför den strama kontrollen. Denna strama 

kontroll markerar för eleverna i förberedelseklassen på ett direkt sätt sina annorlundahet och 

att de är de andra som inte tillhör mängden. Studiens resultat visar att denna kontroll är den 

som utgjorde svårigheterna som informanterna upplevde under sin skolgång. Här träder en 

tydlig diskurs som tar form i både materiell-/fysisk- och mentalsegregation. Diskursen om den 

odugliga invandraren som bör segregeras fram till den är färdig förberedd inför inkludering 

till den ordinarie skolverksamheten. 

En fråga jag ställer mig är, hur nyanlända elevers skolgång och trivsel i skolan hade sett ut om 

inte verksamheten för undervisningen av nyanlända inte hade samma distanserande 

organisation? Undervisningen för nyanlända och verksamheten i förberedelseklasserna såsom 

det ser ut i dagens samhälle väcker många frågor om hur denna verksamhet kan bidra till 

integration och ett demokratiskt och rättvist samhälle. 

Förslag på vidare forskning 

Denna studies frågeställningar kan med säkerhet sägas har varit både individuella/personliga 

då det handlade om informanternas erfarenheter av varderas skolgång, men även politiska då 

mottagningspolitiken för nyanlända i skolan har problematiserats såväl som konsekvenserna 

av diskursen om invandraren i skolan har synliggjorts. Eftersom vi lever i ett samhälle där det 

råder både social och ekonomisk segregation som en vardaglig sanning, vore ett intressant 

forskningsområde att undersöka, hur det nutida mottagningssystemet för nyanlända elever till 

den svenska skolan påverkar samhället i stort. Vilka sociala och ekonomiska följder detta 

system har över vårt samhälle. Enligt rapporten Nyanlända och lärandet av Bunar (2010) har 

Sverige i 40 år använt detta mottagningssystem utan att det vilar på någon vetenskaplig grund. 

Kanske är det nu dags att detta system ifrågasätts och problematiseras?  
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bilaga 1 

 

Mål och riktlinjer för utbildningen av nyanlända elever i grundskolan, gymnasieskolan och därmed 

motsvarande skolformer i Botkyrka kommun 

Mål  

Varje nyanländ elev skall så snabbt som möjligt delta i reguljär undervisning genom ett anpassat stöd 

och individuell planering som utgår från elevens resurser och behov.  

Riktlinjer  

Kommunen skall ange åtgärder och ansvarsfördelning för utbildning av nyanlända elever. Arbetet 

skall regelbundet följas upp och utvärderas.  

Skolan ska 

 möta eleven med höga förväntningar och tydliga mål samt se elevens kunskaper och 

erfarenheter som en tillgång för skolan  

 tillsammans med eleven och elevens vårdnadshavare kartlägga och dokumentera elevens 

allsidiga kunskaper samt utbildningsbehov och behov av stöd och omsorg  

 med utgångspunkt från elevens behov samverka med elevens vårdnadshavare och med det 

omgivande samhället  

 tillse att elever får tillgång till utbildning i alla de ämnen han eller hon har rätt till  

 tillse att eleven har en dokumenterad studieplanering som utgår från individuella behov och 

som regelbundet och ofta revideras  

 ge eleven och elevens vårdnadshavare en tydlig introduktion till skolans värdegrund och 

arbetssätt samt till förväntningar och roller i skolan  

 ge eleven möjlighet att utveckla inflytande över utbildningen och effektiva strategier för 

lärande  

 tillse att elevens lärande regelbundet följs upp och att nyanlända elevers utbildning ingår i 

skolans kvalitetsarbete  

 utveckla arbetssätt som förenar språkutveckling och lärande av ämnesinnehåll  

 aktivt utforma verksamheten så att den nyanlända elevens inkludering i skolans 

gemenskap underlättas  

 

Skolverket 
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     Bilaga.2 

 

bilaga 4      

      

    Slutbetyg inom fyra år - 2007   

 Började 2003   Ej slutbetyg Slutbetyg   

    Antal Andel  Antal Andel  

Bakgrund Svensk bakgrund 108 25,40% 318 74,60% 

  Född i Sverige, båda föräldrarna födda utomlands 76 29,50% 182 70,50% 

  Född utomlands 99 55,30% 80 44,70% 

  Total 283 32,80% 580 67,20% 

      

    Slutbetyg inom fyra år - 2008   

 Började 2004  Ej slutbetyg Slutbetyg   

   Antal Andel  Antal Andel  

Bakgrund Svensk bakgrund 90 23,40% 294 76,60% 

  Född i Sverige, båda föräldrarna födda utomlands 83 31,70% 179 68,30% 

  Född utomlands 72 43,60% 93 56,40% 

  Total 245 30,20% 566 69,80% 

      

    Slutbetyg inom fyra år - 2009   

 Började 2005  Ej slutbetyg Slutbetyg   

   Antal Andel  Antal Andel  

Bakgrund Svensk bakgrund 66 15,80% 353 84,20% 

  Född i Sverige, båda föräldrarna födda utomlands 73 28,20% 186 71,80% 

  Född utomlands 79 56,40% 61 43,60% 

  Total 218 26,70% 600 73,30% 

      

    Slutbetyg inom fyra år - 2010   

 Började 2006  Ej slutbetyg Slutbetyg   

   Antal Andel  Antal Andel  

Bakgrund Svensk bakgrund 111 25,40% 326 74,60% 

  Född i Sverige, båda föräldrarna födda utomlands 80 29,40% 192 70,60% 

  Född utomlands 94 51,90% 87 48,10% 

  Total 285 32,00% 605 68,00% 

      

    Slutbetyg inom fyra år - 2011   

 Började 2007  Ej slutbetyg Slutbetyg   

   Antal Andel  Antal Andel  

Utländsk bakgrund Svensk bakgrund 104 23,70% 335 76,30% 

  Född i Sverige, båda föräldrarna födda utomlands 84 32,30% 176 67,70% 

  Född utomlands 95 58,60% 67 41,40% 

  Total 283 32,90% 578 67,10% 
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      Bilaga. 3 

Ur tjänsteskrivelse av Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun (2011-12-28 s.2) 

Elever med utländsk bakgrund är i högre utsträckning inte behöriga till 

nationella gymnasieprogram och de fullföljer i lägre utsträckning 

gymnasiestudierna, jämfört med elever med ”helsvensk” bakgrund. 

Uppföljningar såsom Skolverkets ”Vad påverkar resultaten i svensk 

grundskola” (2009)visar att situationen är mest bekymmersam för de 

barn som flyttat till Sverige vid mitten eller slutet av sin grundskoletid, i 

synnerhet om de går i en skola med ett stort antal andra elever med 

utländsk bakgrund. Det är ju ofta de redan mångspråkiga skolorna som är 

stora mottagare av nyanlända.Barnets kön och familjens utbildningsnivå 

har likartad inverkan på barnens skolresultat oavsett i vilket land de är 

födda. 

 

..Enligt siffror presenterade av Dagens Nyheter (111129) går det med åren allt sämre 

för elever som kommer från andra länder. I riket har andelen utrikesfödda som inte 

är behöriga till gymnasieskolan ökat från 24 till 37 

procent under de senaste åtta åren. Hur ser det då ut i Botkyrka? Här har 

vi gått igenom andelen utrikesfödda som fått godkänt betyg i alla ämnen 

(ett strängare krav än behörigheten). Då ser vi att andelen under åren 

2007-2011 har varierat stort; mellan 31 och 51 procent. Under de fem 

åren ser vi både ökning och minskning. Det finns alltså ingen tydlig 

tendens, utom att Botkyrka inte ser ut att ha följt med i försämringen i 

riket.  

 

Sett till de utrikes födda (elever som kan ha från inget till nio skolgång i 

Sverige) är ett relevant mått på studieframgång att de inte bara kommer 

in, utan också slutför sina gymnasiestudier. År 2011 var den andel av 

Botkyrkas gymnasieelever som genomgick utbildningen på fyra år 41 

procent för utlandsfödda elever, mot 79 procent av dem med ”helsvensk” 

bakgrund.  De utlandsfödda eleverna som avslutat gymnasiet med betyg har sjunkit 

de senaste åren, men den har även förändrats för dem med svensk bakgrund, varför 

differensen varierar. En tabell över de som avslutat gymnasiet finns som bilaga 4. 
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    Bilaga.4 

Ahmed 

Födelseland: Somalia 

Modersmål: Somaliska 

Andra språk: Talade arabiska och engelska vid anländande till Sverige. 

Kön: Man 

Bakgrund till invandring till Sverige: Ensamkommande flyktingbarn.  

Ålder vid anländandet till Sverige: 18 år.  

Ålder vid intervju2014-12-01: 23 år 

Skolgång innan flytten till Sverige: Avslutat gymnasieutbildning i Somalia. 

Skolkarriär i Sverige vid intervju: El och Energiprogrammet, inriktning 

datakommunikationsteknik.  

 

Faiza 

Födelseland: Somalia 

Modersmål: Somaliska 

Andra språk: Engelska 

Kön: Kvinna 

Bakgrund till invandring till Sverige: Flykt pga. krig 

Ålder vid anländandet till Sverige: 7 år 

Ålder vid intervju2014-12-27: 30 

Skolgång innan flytten till Sverige: Ingen 

Skolkarriär i Sverige vid intervju: Civilingenjör i biomedicinskanalys 

 

Murad 

Födelseland: Syrien 

Modersmål: Arabiska 

Andra språk: Engelska 

Kön: Man 

Bakgrund till invandring till Sverige: Politisk flykting 

Ålder vid anländandet till Sverige: 15 år 

Ålder vid intervju2014-12-28:  

Skolgång innan flytten till Sverige: låg och mellanstadiet 

Skolkarriär i Sverige vid intervju: Byggingenjör 

 



44 
 

 

Abdi 

Födelseland: Somalia 

Modersmål: Somaliska 

Andra språk: Engelska 

Kön: Man 

Bakgrund till invandring till Sverige: Flykt pga. krig 

Ålder vid anländandet till Sverige: 12 år 

Ålder vid intervju2014-11-24: 31 

Skolgång innan flytten till Sverige: koranskola 

Skolkarriär i Sverige vid intervju: Socialpedagog, Kandidatexamen 

Lamis 

Födelseland: Kurdistan, Turkiet 

Modersmål: Kurdiska 

Andra språk: Turkiska 

Kön: Kvinna 

Bakgrund till invandring till Sverige: Politiska skäl 

Ålder vid anländandet till Sverige:19 år 

Ålder vid intervju2014-12-01: 30 år 

Skolgång innan flytten till Sverige: Gymnasialutbildning 

Skolkarriär i Sverige vid intervju: Lärare mot förskolan och grundskolans tidigare år 

Yahya 

Födelseland: Syrien 

Modersmål: Arabiska 

Andra språk: Engelska 

Kön: Man 

Bakgrund till invandring till Sverige: Politiska skäl  

Ålder vid anländandet till Sverige:12 

Ålder vid intervju2014-11-28: 25 

Skolgång innan flytten till Sverige: låg och mellanstadiet 

Skolkarriär i Sverige vid intervju: Civilingenjör i farkostteknik, avslutar sin 

Masterutbildning snart.  
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Zaniar 

Födelseland: Kurdistan, Irak 

Modersmål: Kurdiska 

Andra språk: Engelska 

Kön: Man 

Bakgrund till invandring till Sverige: Flykt pga. Krig  

Ålder vid anländandet till Sverige:14 år 

Ålder vid intervju2014-11-28: 32 år 

Skolgång innan flytten till Sverige: låg och mellan 

Skolkarriär i Sverige vid intervju: Byggingenjör.  

 

 

 

 


